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MXMISTÉRIO DA REFORMA E DO DESENVQLVIMHffffO AGRÁRIO — MIKAD 

COORDEMAODRXA DE TERRAS XMDÍGEMAS — CTI

INFORMAÇÃO TÉCNICA N* j S Z ,  Em,

SUBSÍDIOS PARA REUNIÃO G.T. INTÉRMINISTERIAX. SOBRE ÁREA INDÍGÉMA 

APURINÃ DO IGARAPÉ PEMERI - AN

ÁREA INDÍGENA: APURINÃ DO IGARAPÉ PENERI 

MUNICÍPIO: PAUINI - AM 

GRUPO INDÍGENA: APURINÃ
«

PROC. FUNAI: 2969/83 

ÁREA PROPOSTA: 112.000 ha 

PERÍMETRO: 218 Km

' Os Apurinã do Igarapé Peneri. oculpam uma área cuja

imemorialidade é incontestável visto que são conhecidos contatos
*

que datam‘do século XVII, sendo que a partir de 1950, com a desa 

tivação do Posto indígena Marienê, suas terras passaram a ser a^ 

vo de distemática ambição.

A área proposta para demarcação é, no entanto, contes 

tada pela prelazia Acre/Purus, pelo OPAM e pelo CIMI (folha 87); 

visto que segundo eles não estão incluídas áreas cuja imemorialjL 

dade é notória e incontestável tais como: A área do antigo posto 

indígena Marienê e Igarapé Tumiã, ambas ainda ocupadas pelos Apu 

rinã.

Na área proposta existe um título definitivo, com

■'437,5 ha, que incide parcialmente na área além de 4 posses com 

benfeitores que importam em Cz$ 336.604,93.

Quanto à exploração economica e presença não índia na 

área temos o seguinte: Algumas empresas como a Manassa e a Fazen 

da Maripua são ameaças constantes ao território Apurinã; um tal 

sr. José Cordeiro vendeu uma área, dentro da Reserva, a um sr. Má



rio Pacheco, que possui uma serraria, com prédio de 50 m, e duas 

casas.

Ja nas colocações Realeza, Lua Nova, Lago Penerê, Ta 

laquiri, Sao José e Lago javatari existem cerca de 15 famílias d£ 

senvolvendo atividades como o corte de seringa, roças de subsiis 

tencia e recoleção de castanha. Estas famílias, porém, segundo os 

índios, sairiam a pedido da comunidade.

Temos portanto, a seguinte situação: A área em ques
4

tão não abrange totalmente a area imemoriavelmente ocupada pelos 

índios apurinã.

Nossa posição e pela imediata demarcação da área em 

questão, como forma de preservá-los das açoes de algumas empresas 

e fazendas limítrofes, iniciando-se com a rapidez necessária os 

estudos visando a ampliação da área aos limites imemoriais.
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